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Törvények

2015. évi CXLII. törvény
egyes törvények Magyarország államhatárának hatékonyabb védelmével és a tömeges bevándorlás
kezelésével összefüggő módosításáról*
1. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása
1. §		
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A rendőrség határrendészeti, bűnüldözési és bűnmegelőzési célból a nemzetbiztonsági szolgálatokkal
együttműködve külföldön felderítő tevékenységet végezhet, amely során információkat gyűjt az államhatár rendjét
veszélyeztető cselekmények, valamint a terrorizmussal összefüggő cselekmények felderítése és a tömeges méretű
migráció kezeléséhez szükséges intézkedések végrehajtása érdekében.”
2. §		
Az Rtv. a következő alcímmel és 35/B. §-sal egészül ki:

„Járványügyi intézkedések tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben
35/B. § A rendőrség a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben, a járványügyi intézkedések biztosítása
céljából
a) útvonalat, közterületet a forgalom elől elzárhat, a forgalmat korlátozhatja,
b) nyilvános és közforgalmú intézmények működését korlátozhatja,
c) magánlakásba – külön írásos utasítás birtokában – ellenőrzés, a helyszín megfigyelése és biztosítása céljából
beléphet, és ott tartózkodhat,
d) területet, épületet lezárhat, és megakadályozhatja, hogy oda bárki belépjen vagy onnan távozzék, illetve az ott
tartózkodókat távozásra kötelezheti.”
3. §		
Az Rtv. 37. §-ában a „veszélyhelyzet megszüntetése érdekében” szövegrész helyébe a „veszélyhelyzet
megszüntetése, továbbá az államhatár védelme érdekében” szöveg lép.

2. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása
4. §		
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A Honvédség fegyverhasználati joggal látja el a következő feladatokat:)
„h) a menedékjogról szóló törvény szerinti tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején közreműködés
az államhatár őrzésében, az államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet és a tömeges méretű
migráció kezeléséhez szükséges intézkedések végrehajtásában, valamint az államhatár rendje ellen irányuló
erőszakos cselekmények elhárításában.”
5. §

(1) A Hvt. 37. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti közreműködés során a Honvédség a rendőrség feladat- és hatáskörét
nem vonhatja el.
(1b) A 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti közreműködés során a katona kizárólag a menedékjogról szóló törvény
szerinti tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet kihirdető kormányrendeletben meghatározott területen
– e törvényben meghatározottak szerint – segítheti a rendőr feladatainak ellátását.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. szeptember 21-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A Hvt. 37. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A 36. § (1) bekezdés h) pontja, valamint a 36. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közreműködői feladatukat
az abban résztvevő honvédségi szervezetek katonai függelmi rendszerben, saját parancsnokaik vezetésével hajtják
végre.
(3) A 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti közreműködői feladat során meg kell határozni az igénybevétel pontos
célját, időtartamát, a kirendelt erők feladatait, létszámát és eszközeit, fegyverzetét, továbbá földrajzilag körülírt
területét. A 36. § (1) bekezdés h) pontjában és a 36. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok teljesítésére
alárendelt szervezeteitől legfeljebb 200 fő 21 napi időtartamot meg nem haladó igénybevételéről a Honvéd
Vezérkar főnöke, az ezt meghaladó létszámú vagy időtartamú igénybevételről a honvédelemért felelős miniszter
dönt. A 3000 főt meghaladó igénybevételről a honvédelemért felelős miniszter – a döntéssel egyidejűleg –
az Országgyűlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottságát tájékoztatja.”
6. §		
A Hvt. 54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A katonai szervezetek objektumait, létesítményeit, szállítmányait, javait fontosságuknak megfelelően őrizni,
személyi állományát pedig védelmezni kell. A Honvédség által védendő, kijelölt létesítményeket a Honvédség
kormányrendeletben meghatározottak szerint őrzi. Az őrzés katonai erővel, fegyveres biztonsági őrséggel, technikai
rendszer telepítésével, őrkutyákkal, és ezek kombinált alkalmazásával biztosítható.”
7. §		
A Hvt. a követkző 35/B. alcímmel egészül ki:

„35/B. A katona tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése
54/D. § (1) A 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatra vezényelt katona – e törvény rendelkezéseitől eltérően –
a) a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 29–32. §-ában, 33. § (1) bekezdés a) és
f ) pontjában, 33. § (2) bekezdés a)–b) és f ) pontjában, 35–36. §-ában, 37. § a) és e) pontjában, továbbá 42–43. §-ában
meghatározottak szerint jogosult intézkedni, illetve kényszerítő eszközt alkalmazni, valamint
b) a jogszabályban meghatározott feladatának ellátása során a közúti forgalmat irányíthatja, korlátozhatja, illetve
szüneteltetheti.
(2) Ha a katona az (1) bekezdés szerinti rendőri intézkedés végrehajtásában közreműködik, eljárására
az Rtv.-ben meghatározott szabályok az irányadóak. A katona intézkedésének a jogszerűségét az e törvényben
meghatározottak szerint kell vizsgálni.
(3) A 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladat
a) végrehajtására vezényelt katonát nem terheli az e törvény szerinti fegyverhasználati kötelezettség,
b) végrehajtására vezényelt katona – ha más kényszerítő eszköz nem áll rendelkezésre vagy a használatára nincs
lehetőség – bárkivel szemben testi sérülés okozására alkalmas, e törvényben meghatározottaktól eltérő, más
kényszerítő eszközt is használhat, azonban annak használata nem irányulhat az emberi élet kioltására, és
c) végrehajtása során nem minősül lőfegyverhasználatnak a gumilövedék, a pirotechnikai eszköz, a könnygázgránát,
az elfogó háló lőfegyverrel vagy az e célra szolgáló egyéb kilövő eszközzel történő célba juttatása.”
8. §		
A Hvt. 61. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kényszerítő eszköz alkalmazását a szolgálati elöljárónak haladéktalanul jelenteni kell, aki a kényszerítő eszköz
alkalmazásának a jogszerűségét köteles megvizsgálni, majd – a műveleti területen, valamint a 36. § (1) bekezdés
h) pontja szerinti feladat végrehajtása során végzett katonai tevékenység kivételével – álláspontjáról a kényszerítő
eszköz alkalmazásától számított nyolc napon belül értesíti azt, akivel szemben a kényszerítő eszközt alkalmazták. Ha
a kényszerítő eszközt utasításra alkalmazták, a jelentés megtétele az utasítást adó elöljáró kötelezettsége, és annak
jogszerűségéről a Honvéd Vezérkar főnöke foglal állást.”

3. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása
9. §		
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állomány tagja a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. § (1) bekezdés a), b) és f ) pontjában
meghatározott feladatok végrehajtására kapott parancsot önfeláldozásig terjedő bátorsággal köteles végrehajtani.
A Hvt. 36. § (1) bekezdés c)–e), g) és h) pontjában és (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatok
végrehajtására kapott parancsot az állomány tagja akkor is köteles teljesíteni, ha az az életét vagy a testi épségét
közvetlenül vagy súlyosan veszélyezteti.”
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4. Záró rendelkezések
10. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. §		
E törvény
a)
1. alcíme az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,
b)
2. alcíme az Alaptörvény 45. cikk (5) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 273/2015. (IX. 21.) Korm. rendelete
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló
2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Kr.) 2. § (2) bekezdés 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormánynak az ország honvédelmi, és a válságkezelés
katonai feladatai végrehajtásáért viselt felelősségi körében]
„15. a Hvt. 37. § (3) bekezdésében meghatározott létszámot vagy időtartamot meghaladóan engedélyezi
a Honvédségnek a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pontja, valamint (2) bekezdése szerinti feladatok végrehajtására történő
igénybevételét, engedélyezi a Honvédség fegyverzeti szakanyagnak nem minősülő szaktechnikai eszközeinek
ideiglenes átengedését,”
(2) A Kr. 2. § (2) bekezdés a következő 21. ponttal egészül ki:
[A honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormánynak az ország honvédelmi, és a válságkezelés
katonai feladatai végrehajtásáért viselt felelősségi körében]
„21. tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén dönt a Honvédség menedékjogról szóló törvény szerinti
közreműködéséről.”

2. §		
A Kr. 11. § (1) bekezdés 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Honvéd Vezérkar főnöke a katonai-szakmai követelmények érvényre juttatásáért viselt felelősségi körében]
„5. a Hvt. 37. § (3) bekezdésében meghatározott létszámnak megfelelően engedélyezi a Honvédségnek a Hvt. 36. §
(1) bekezdés h) pontja, valamint (2) bekezdése szerinti feladatok végrehajtására történő igénybevételét, továbbá
meghatározza a kirendelt erők eszközeit, fegyverzetét és az erőalkalmazás szabályait,”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelete
az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából
nyújtott törlesztési támogatásról
A Kormány a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §

(1) E rendelet alkalmazásában
a)
egyezség: a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban kötött megállapodás, a bírósági adósságrendezési
egyezség, illetve a bírósági adósságtörlesztési határozat;
b)
méltányolható lakásigény: a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény
(a továbbiakban: Are. tv.) 5. § 40. pontja szerinti végrehajtási rendeletben meghatározott feltételeknek
megfelelő ingatlan;
c)
támogatott: az az adós és adóstárs, aki az egyezség és az e rendelet szerinti törlesztési támogatás
igénybevételéről szóló szerződés alanya.
(2) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakat az Are. tv.-ben meghatározottak szerint kell értelmezni.

2. A törlesztési támogatás igénylése
2. §

(1) Az adós és az adóstárs – az egyezségben megállapított, lakhatási feltételek megtartására szolgáló ingatlanát
(a továbbiakban: lakóingatlan) érintő hiteljogviszonnyal vagy pénzügyi lízingszerződéssel összefüggő −
adósságrendezési kötelezettségei teljesítéséhez törlesztési támogatást vehet igénybe az alábbi feltételek fennállása
esetén:
a)
az adós és az adóstárs a lakóingatlanban együttesen legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik;
b)
a lakóingatlant kölcsönszerződés biztosítékául pénzügyi intézmény javára jelzálogjog terheli, vagy olyan
lakóingatlan, amelyre vonatkozóan az adós és adóstárs pénzügyi intézménnyel lízingszerződést kötött;
c)
az adós, adóstárs vagy az említettek közeli hozzátartozója a lakóingatlanban 2015. május 15-én
− 2016. október 1-jét követően kezdeményezett adósságrendezési eljárás esetében az adósságrendezési
eljárás kezdeményezését megelőző 180. napon – az adósságrendezési eljárás lezárásáig, folyamatosan
ca)
bejelentett lakóhellyel rendelkezik és
cb)
életvitelszerűen lakik;
d)
a lakóingatlan
da)
megfelel a méltányolható lakásigény feltételeinek, és
db)
az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház, lakás, lakáscélra használt üdülő, zártkerti épület vagy tanya
megnevezéssel nyilvántartott ingatlan;
e)
más, lakhatást biztosító tulajdonjoga, haszonélvezeti vagy használati joga (ide nem értve a bérleti jogot)
ea)
az adósnak és az adóstársnak,
eb)
az adós, adóstárs tulajdonában álló, jelzáloggal terhelt lakóingatlanban vagy a lízingszerződéssel
érintett lakóingatlanban lakóhellyel rendelkező közeli hozzátartozónak, vagy
ec)
ha a jelzálogjoggal terhelt lakóingatlan nem az adós vagy az adóstárs kizárólagos tulajdonában van,
a zálogkötelezettnek
nincs, vagy az nem felel meg a méltányolható lakásigény alsó határára vonatkozó rendelkezéseknek sem;
f)
a lakóingatlant érintő, egyezség szerinti fizetési kötelezettség ügyleti kamata megfelel az Are. tv. 41. §
(5) bekezdés a) pontjában foglaltaknak azzal, hogy nem haladja meg az egyezségkötés időpontjában
érvényes háromhavi BUBOR+ 6,5 százaléknak megfelelő mértéket;
g)
az adós és az adóstárs adóazonosító jelét a főhitelező számára bemutatja;
h)
az adós és az adóstárs hozzájárul ahhoz, hogy a 14. § (1) bekezdése szerinti adatait, valamint a törlesztési
támogatásra vonatkozó információkat a törlesztési támogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése
céljából a főhitelező átadja
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a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljárva a támogatott lakóingatlan
fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal, Pest megye vagy a főváros területén fekvő
támogatott lakóingatlan esetén Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban együtt:
kormányhivatal),
a Magyar Államkincstár központja (a továbbiakban: kincstár), valamint
bírósági adósságrendezési eljárás esetén a családi vagyonfelügyelő

hb)
hc)
részére,
i)
az adós és az adóstárs nyilatkozik arról, hogy jelen rendelet szerinti törlesztési támogatást még nem vett
igénybe.
A törlesztési támogatást az adósnak és adóstársnak együtt kell igényelni.
A törlesztési támogatás a lakóingatlant érintő, kizárólag egy egyezségbe foglalt hiteljogviszonnyal vagy pénzügyi
lízingszerződéssel összefüggő, főhitelezővel szemben fennálló adósságrendezési kötelezettségek teljesítéséhez
vehető igénybe.
A támogatott kizárólag egy törlesztési támogatás igénybevételéről szóló szerződés alanya lehet.
A törlesztési támogatásra a támogatott az egyezség hatályának fennállása alatt – ideértve az Are. tv. 56. §-a szerinti
fizetési haladék időtartamát és az azt követő törlesztési időszakot is – de legfeljebb 5 évig jogosult.
Amennyiben a támogatott az egyezségben foglalt fizetési kötelezettségeinek 60 napot meghaladóan felszólítás
ellenére nem tesz eleget, az ezt követő hónap első napjától részére a törlesztési támogatás nem nyújtható. Erről
az adóst és az adóstársat a törlesztési támogatás igénybevételéről szóló szerződés megkötésekor igazoltan
tájékoztatni kell.

3. §		
A bírósági adósságrendezési eljárás esetén
a)
az adós és az adóstárs a törlesztési támogatás iránti kérelem benyújtásáról,
b)
a főhitelező a törlesztési támogatás igénybevételéről szóló szerződés megkötéséről és a törlesztési támogatás
megszűnéséről
a családi vagyonfelügyelőt 8 napon belül írásban értesíti.
4. §

(1) A támogatott halála esetén a törlesztési támogatásra az elhunyt támogatott olyan természetes személy örököse
jogosult, aki
a)
a törlesztési támogatással érintett kölcsön fedezetéül szolgáló lakóingatlanát − a pénzügyi lízingszerződés
esetét kivéve − megörökölte és
b)
a kölcsön visszafizetéséért vagy a lízingszerződésben vállalt fizetési kötelezettségért helytállni köteles.
(2) Ha az elhunyt támogatottnak nem volt túlélő adóstársa, a támogatott halálát követő hónap első napjától
az (5) bekezdés szerinti hagyatékátadó végzés, illetve bírósági adósságrendezési eljárásban az örökös jogutódlását
megállapító végzés jogerőre emelkedését követő hónap első napjáig törlesztési támogatás nem vehető igénybe.
(3) A (2) bekezdés szerinti időszak nem számít bele a 2. § (5) bekezdése szerinti 5 éves időtartamba.
(4) Az adós halála esetén, ha nincs adóstársa vagy (1) bekezdés szerinti örököse, vagy az nem kéri az Are. tv. 42. §
(6) bekezdése alapján jogutódként az adósságrendezési eljárásba történő belépését, a főhitelező az adós halálát
követő hónap első napjától kezdődően a törlesztési támogatás folyósítását megszünteti.
(5) Ha az adós (1) bekezdés szerinti örököse kéri az Are. tv. 42. § (6) bekezdése alapján jogutódként az adósságrendezési
eljárásba jogutódként történő belépését, a törlesztési támogatással érintett ingatlanon öröklés jogcímén szerzett
tulajdonjogát és a kölcsön visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét az ezen adatokat tartalmazó jogerős
teljes hatályú hagyatékátadó végzéssel (ideértve a rész-hagyatékátadó végzést, valamint a végzés kivonatát is),
illetve bírósági adósságrendezési eljárásban az örökös jogutódlását megállapító jogerős végzéssel, a jogerőre
emelkedésétől számított 15 napon belül a főhitelező részére történő bejelentéssel igazolja.
(6) Az (5) bekezdés szerinti határidő elmulasztása esetén az örökös a törlesztési támogatásra nem jogosult.

5. §

(1) A törlesztési támogatás iránti kérelem az adósságrendezés kezdeményezését követően a főhitelezőnél nyújtható be.
(2) A főhitelező a kérelem átvételéről igazolást ad az igénylőnek. A főhitelező a kérelmet annak átvételétől számított
30 napon belül bírálja el. Ha az igénylő a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a főhitelező az igénylőt a kérelem
benyújtásától számított 15 napon belül 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel. Hiánypótlásra
történő felszólítás esetén a kérelem elbírálására irányadó határidő a hiánypótlásra biztosított időtartammal
meghosszabbodik. Ha az igénylő a hiánypótlásra történő felszólításban foglaltaknak határidőben nem tesz eleget,
a főhitelező a kérelmet elutasítja.
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(3) A kérelem benyújtásakor a törlesztési támogatásra való jogosultságot a főhitelező a kérelem benyújtásakor fennálló
körülményeket igazoló dokumentumok alapján ellenőrzi.
(4) A főhitelező a törlesztési támogatás éves összegét évente legalább egy alkalommal, az éves kimutatás keretében
közli a támogatottal.
6. §		
A törlesztési támogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét az adós és az adóstárs a főhitelező részére
a következők szerint igazolja:
a)
a bejelentett lakóhelyet a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal,
b)
a 2. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában és e) pontjában foglaltakat, valamint az üdülő, zártkerti ingatlan,
tanya lakáscélra történő használatát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal,
c)
a 2. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint d) pont da) és db) alpontjában foglaltakat ingatlan-nyilvántartási
tulajdoni lap 30 napnál nem régebbi hiteles másolatával,
d)
az adóazonosító jelet adóigazolvánnyal.
7. §		
Amennyiben az igénylő jogosult a törlesztési támogatásra, a főhitelező az adóssal és az adóstárssal az egyezség
szerinti fizetési kötelezettséghez igénybe vehető törlesztési támogatásról és annak mértékéről törlesztési támogatás
igénybevételéről szóló szerződést köt.
8. §

(1) Ha a főhitelező elutasítja a kérelmet, az igénylőt írásban tájékoztatja a kérelem elutasításának indokáról
az e rendelet szerinti nem teljesülő igénybevételi feltételek megjelölésével, továbbá arról, hogy ha az igénylő
a kérelem elutasításával nem ért egyet, a törlesztési támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés
megállapítását kérheti a kormányhivataltól.
(2) A kérelem elutasítása esetén az igénylő a törlesztési támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés
megállapítása iránt kérelmet nyújthat be a kormányhivatalhoz az írásbeli elutasítás igénylő általi kézhezvételétől
számított 15 napon belül. Első fokon a kormányhivatal, másodfokon a kincstár jár el.
(3) A kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján − a kormányhivatal megkeresésére − a főhitelező 8 napon belül
csatolni köteles a kérelem elutasítását megalapozó iratok másolatát.
(4) Ha a jogerős határozat megállapítja, hogy az igénylő a kérelem főhitelezőhöz történő benyújtásakor
az igénybevételi feltételeknek megfelelt, a főhitelező e feltételek fennállásának hiányára hivatkozással a törlesztési
támogatás igénybevételéről szóló szerződés megkötését nem tagadhatja meg. Az igénylő a hatósági eljárás során
nem pótolhatja a főhitelező által lefolytatott bírálati eljárásban felmerülő mulasztásait.

3. A törlesztési támogatás mértéke
9. §

(1) A támogatott az egyezség megkötésének időpontjában fennálló tőketartozás évi 3,8%-os mértékének megfelelő, de
havonta legfeljebb 25 000 forint összegű törlesztési támogatásra jogosult.
(2) A törlesztési támogatás a lakóingatlant érintő hiteljogviszonnyal vagy pénzügyi lízingszerződéssel összefüggő
adósságrendezési kötelezettség teljesítéseként az egyezségben megállapított törlesztőrészlet összegét csökkenti.
(3) A törlesztési támogatás számításánál az osztószám 12 hónap.

4. A pénzügyi lebonyolítás szabályai
10. §

(1) A törlesztési támogatásra való jogosultság megállapítását és folyósítását, valamint a törlesztési támogatásnak
a központi költségvetéssel való elszámolását a főhitelező végzi.
(2) Ha a főhitelező a törlesztési támogatás jogosulatlan igénybevételre utaló adat birtokába jut, a támogatottat
írásban felszólítja a törlesztési támogatás összegének az igénybevétel napjától számított, a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamattal növelten történő visszatérítése iránt.
A visszatérítés iránti felhívást − annak eredménytelensége esetén − a főhitelező legfeljebb egy alkalommal köteles
megismételni. A felhívást oly módon kell közölni, hogy annak megtörténte bizonyítható legyen.
(3) Ha a támogatott a főhitelező második alkalommal közölt visszafizetési felszólításában foglaltaknak sem tesz eleget,
és így a jogosulatlanul igénybe vett támogatást részben vagy egészben nem fizeti vissza, a főhitelező az ügy iratait,
valamint az eredménytelen visszafizetési felszólítást igazoló iratokat megküldi a kormányhivatalnak.
(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a kormányhivatal a 11. § (2) bekezdésében foglaltak szerint intézkedik
a jogosulatlanul igénybe vett törlesztési támogatás visszafizetése érdekében.
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(1) A kormányhivatal, illetve a kincstár a főhitelező 13. § szerinti adatszolgáltatásának megküldését követően
a törlesztési támogatás igénybevételének jogszerűségét ellenőrzés keretében vizsgálhatja.
(2) Ha a kormányhivatal, illetve a kincstár az ellenőrzés során megállapítja, hogy a törlesztési támogatás igénybevétele
jogosulatlanul történt, határozattal kötelezi a támogatottat a törlesztési támogatás − igénybevétel napjától
számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegének − visszatérítésére.
(3) A közigazgatási hatósági eljárás keretében első fokon a kormányhivatal, másodfokon a kincstár jár el.
A kormányhivatal a jogosulatlan igénybevétel tényéről a főhitelezőt írásban tájékoztatja.
(4) A törlesztési támogatás (2) bekezdés, valamint a 10. § (2) bekezdése szerinti visszatérítése részletekben történő
teljesítését kérelemre a kormányhivatal akkor engedélyezheti, ha a támogatott igazolja, hogy a törlesztési
támogatás azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire tekintettel
aránytalanul súlyos terhet jelentene.
(5) A (4) bekezdés szerinti részletfizetés esetén a törlesztési támogatás (2) bekezdés vagy 10. § (2) bekezdése szerinti
összegének visszafizetését a támogatott közvetlenül a kincstár részére teljesíti.

5. Felelősség
12. §

(1) A főhitelező felelős az állammal szemben minden olyan kárért, amely az e rendelet alapján őt terhelő kötelezettség
megsértésével keletkezett. Mentesül a főhitelező a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott
helyzetben általában elvárható.
(2) Főhitelező nem felel azért a kárért, amely a támogatott felróható magatartása miatt keletkezett.
(3) Az (1) bekezdés szerinti károkozás esetén a főhitelező a Ptk. szerinti, vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére
meghatározott késedelmi kamattal növelten köteles megtéríteni a kárt az állam részére.
(4) A főhitelező a neki felróható okból eredő kár esetén a támogatottal szemben köteles helytállni, e kötelezettségét
az államra nem háríthatja át.
(5) A törlesztési támogatásra való jogosultság vizsgálatakor az igénylő által benyújtott nyilatkozatok, okiratok
valódiságát − ha a főhitelezőtől elvárható gondosság tanúsítása mellett annak hamis vagy hamisított volta nem
ismerhető fel − vélelmezni kell.

6. A törlesztési támogatás központi költségvetéssel való elszámolásának szabályai
13. §

(1) A törlesztési támogatást az állam nevében a kincstár nyújtja a főhitelező utólagos elszámolása alapján.
(2) A főhitelező az elszámolást az 1. mellékletben meghatározott formában, naptári negyedévre vonatkozóan, egy
alkalommal készíti el.
(3) A főhitelező az elszámolást cégszerű aláírással ellátva papíron és azzal egyidejűleg elektronikus levélben is
megküldi a naptári negyedévet követő hónap 25. napjáig a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter) részére.
(4) A kincstár a főhitelező által jogszerűen igényelt és utalványozásra befogadott törlesztési támogatás kifizetését
− az (5) bekezdésben és a 17. § (5) bekezdésében foglalt esetet kivéve − az elszámolás beérkezése hónapjának
25. napját követő 15 munkanapon belül a miniszter teljesítésigazolását követően indítja a 10032000-01457106 számú,
a „Magánlakás-építéshez nyújtott támogatások” elnevezésű kiadási számla terhére a főhitelező által a kincstár honlapján
található adatszolgáltatási felületen (a továbbiakban: eAdat) történő regisztráció során megjelölt számlája javára.
(5) Az elszámolás késedelmes vagy hibásan történő megküldése esetén az utalási határidő az elkésett vagy a miniszter
észrevétele alapján javított elszámolás miniszterhez történő beérkezésének napjától számított 15 munkanap. Ha
a miniszter az elszámolás javítását tartja szükségesnek, arról a főhitelezőt soron kívül, elektronikus úton értesíti.
(6) A főhitelező az elszámolás keretében a törlesztési támogatás főhitelező részére történő megfizetését vagy főhitelező
által történő visszafizetését jogcímenként összesítve elszámolja és a visszafizetéssel csökkentett összeg átutalását
igényli.
(7) A főhitelező elszámolását a kincstár ellenőrzi.
(8) Ha a kincstár a főhitelező ellenőrzése során a főhitelező terhére jogosulatlan támogatáslehívást állapít meg,
a főhitelező azt a kincstár megállapításait tartalmazó dokumentum kézhezvételét követően a Ptk. szerinti,
vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi kamattal növelt összegben köteles
a kincstár által vezetett, 10032000-01034004 számú „Különleges bevételek” számlára megfizetni. A miniszter által
kiadott teljesítésigazolás nem érinti a kincstár ellenőrzési jogosultságát.
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(9) A kincstár a (7) bekezdés szerinti ellenőrzése során a főhitelezőnél helyszíni ellenőrzést végezhet, és a szükséges
információk, dokumentumok bekérésére vagy azokba a helyszínen történő betekintésre jogosult.
(10) Ha a kincstár a (7) bekezdés szerinti ellenőrzés során a főhitelező elszámolásában szabálytalanságot tár fel,
az elszámolással kapcsolatos követelést a főhitelezővel szemben a polgári jog szabályai szerint érvényesíti.

7. Az adatszolgáltatás szabályai
14. §

(1) A főhitelező havi rendszerességgel, elektronikus úton megküldi a kincstárnak ellenőrzési céllal a törlesztési
támogatás nyújtásáról szóló szerződések megkötése, módosítása vagy megszűnése adatait, valamint a támogatás új
igénybevevőinek következő adatait:
a)
természetes személyazonosító adatok,
b)
lakcím,
c)
postacím, és
d)
adóazonosító jel.
(2) Az e rendelet szerinti törlesztési támogatást is magában foglaló, lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó
szakmai informatikai rendszereket − a szakmai irányítást ellátó miniszter utasítása és felügyelete mellett − a kincstár
üzemelteti és fejleszti.
(3) A főhitelező az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az eAdaton található útmutató szerinti formában
teljesíti havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.
(4) Legkésőbb az első adatszolgáltatási kötelezettség határidejét 20 nappal megelőzően a főhitelezőnek a kincstártól
kérnie kell az adatszolgáltatóként történő nyilvántartásba vételt a kincstár honlapján elérhető igénylőlap
beküldésével. A kincstár az igénylőlap beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldi az adatszolgáltatás
teljesítéséhez szükséges azonosítót.
(5) A főhitelező az e § szerinti adatszolgáltatása keretében a lakáscélú nyilvántartások vezetéséhez − a támogatott
hozzájárulása alapján − elektronikus úton tájékoztatja a kincstárt a megkötött, a megkötött és meghiúsult,
a felmondott és lezárt, valamint a megszüntetett törlesztési támogatás nyújtásáról szóló szerződésekről és
a visszafizetett támogatásokról.

15. §

(1) A főhitelező a miniszter által vezetett minisztérium honlapján található adatszolgáltatási nyomtatvány szerint
negyedévente, a negyedév utolsó hónapjának elszámolásával egyidejűleg személyes adatokat nem tartalmazó
adatszolgáltatást teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.
(2) Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed a főhitelező által megkötött törlesztési támogatás igénybevételéről szóló
szerződések számára, összegére, fennálló állományára és a főhitelező által a 13. § szerinti elszámolás keretében
lehívott támogatások összegeire.
(3) A főhitelező az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton és nyomtatva, cégszerűen aláírva is megküldi
a miniszter részére.

16. §		
A főhitelező évente, a tárgyévet követő év június 30. napjáig a 14. § (3) bekezdésében meghatározott módon,
elektronikus úton, szerződésenként adatot szolgáltat a kincstárnak a törlesztési támogatás központi költségvetés
által megtérített összegéről.

8. Az elszámolás és az adatszolgáltatás közös szabályai
17. §

(1) A főhitelező a törlesztési támogatást az eAdaton elérhető tájékoztató szerinti formában tartja nyilván.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztató eléréséhez, valamint a 14. § és a 16. § szerinti adatszolgáltatás teljesítéshez
az eAdaton történő regisztráció szükséges.
(3) A főhitelező az adatszolgáltatását a 14. § szerinti adatszolgáltatás esetén a kincstár, a 15. § szerinti adatszolgáltatás
esetén a miniszter kérésére felülvizsgálja és szükség esetén a javított adatszolgáltatását ismételten megküldi.
(4) A miniszter a 14–16. § szerinti adatszolgáltatás
a)
nem teljesítése esetén a törlesztési támogatás, vagy
b)
hiányos teljesítése esetén a hiányos adatszolgáltatással érintett támogatás
13. § (4) és (5) bekezdése szerinti, főhitelező részére történő folyósítását felfüggeszti.
(5) A támogatás folyósítása a (4) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés esetén a hiányos adatszolgáltatást követő
negyedévi elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg történik.
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(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés nem érinti a főhitelező adatszolgáltatási hiánnyal nem érintett
támogatásra vonatkozó elszámolási jogosultságát.
(7) A miniszter az 1. melléklet szerinti elszámolásokat és a 15. § szerinti adatszolgáltatást − annak feldolgozását
követően − elektronikus úton megküldi a kincstárnak.
(8) A 13. és 14. § szerinti elszámolási és adatszolgáltatási kötelezettséget a főhitelező helyett az egy összevont alapú
felügyelet alá tartozó másik pénzügyi intézmény is teljesítheti. Az e bekezdés szerinti kötelezettség teljesítésével
megbízott pénzügyi intézmény eljárásáért a főhitelező úgy felel, mint ha maga járt volna el.
18. §		
Az e rendeletben meghatározott támogatásokat a központi költségvetés „Egyéb lakástámogatások” előirányzatából
kell finanszírozni.
19. §		
A kormányhivatal és a kincstár e rendeletben szabályozott hatósági eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
20. §		
Az e rendeletből eredő valamennyi polgári jogi jogviszonyban az államot a kincstár képviseli.
21. §

(1) A kormányhivatal lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban e rendelet alapján
a)
ellátott feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 9. § g)–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi
ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja,
b)
hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az Áht. 9. § f ) pontjában és kizárólag
ezekhez kapcsolódva az Áht. 9. § h) pontjában meghatározott hatásköröket a kincstár gyakorolja.
(2) A szakmai irányító miniszter szakmai képzéseket, vizsgákat, valamint szakmai (koordinációs) értekezleteket szervez
a kormányhivatal lakástámogatásokkal foglalkozó munkatársai részére.

9. Záró rendelkezések
22. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelethez
Elszámolási adatlap
........................................................................................................................................................................................ pénzügyi intézmény
20................................................................ től 20......................................................... ig
1. Elszámolás
Megnevezés

Tárgynegyedévi igényelt támogatási összeg
(forintra kerekített összeg)

1.

Törlesztési támogatás

0 Ft

2.

Az elszámolás időszakában a pénzügyi intézmény részére
visszafizetett, illetve a pénzügyi intézmény által visszafizetett
támogatás összesen (3. táblázat 5. sor)

0 Ft

3.

Utalandó összeg (+) kincstár utal, (–) pénzügyi intézmény utal

0 Ft

2. A tárgynegyedévet követő negyedévben igényelni kívánt támogatások várható összege
Megnevezés

1.

Törlesztési támogatás

Összeg
(millió forint)

0,00
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3. Az elszámolás időszakában a pénzügyi intézmény részére, illetve a pénzügyi intézmény által visszafizetett
támogatások
Összeg

Megnevezés

1.

(forintra kerekített összeg)

Törlesztési támogatás

0 Ft

Kijelentem, hogy a jelen elszámolásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek, az elszámolásban szereplő
támogatásokat utólagosan igénylem; ellenkező esetben az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek
lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet
12. § (1) bekezdése szerinti kártérítési felelősséggel tartozom az állam felé.
Nyilatkozom továbbá, hogy az elszámolási adatlapon rögzített támogatási összegekhez kapcsolódó szerződések
adatait a Kincstár által vezetett nyilvántartás befogadta.
Kelt:
..............................................................................
		

..............................................................................
aláírás

P. H.
Az elszámolási adatlap elektronikus formában letölthető a miniszter által vezetett minisztérium honlapjáról.

A Kormány 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelete
az állami vezetői juttatásokról
A Kormány
a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
75. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § (2) bekezdése tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény 75. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § (3) bekezdése tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 15. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pont d) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 16. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
állami vezető: miniszter, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár,
2.
egészségügyi szolgáltató: a kiemelt egészségügyi ellátásra jogosult személy részére a Magyar Honvédség
Egészségügyi Központ és a Semmelweis Egyetem kijelölt – egészségügyi ellátást biztosító – intézménye,
3.
hivatali lakás: egy személy beköltözése esetén kettő, egyéb esetben az együttlakó személyek számának
megfelelő, de legkevesebb három lakószobával rendelkező lakás, mely műszakilag, valamint fenntartási,
üzemeltetési és biztonsági szempontból alkalmas az állami vezetői feladatkör ellátásához,
4.
kiküldött: ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő személy,
5.
személygépkocsi-kategória: a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző
szervezet feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet felhatalmazása alapján kiadott, az országosan
kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló miniszteri utasítás szerinti személygépkocsi, amely
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6.
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lehet felső-közép 8. kategóriájú, felső-közép 7. kategóriájú, valamint miniszteri használat céljára beszerzett
személygépjármű,
szervezeti egységhez kirendelt személygépkocsi: olyan, kizárólag hivatalos célú használatra, tételes menetlevél
vezetésével igénybe vehető személygépkocsi, melynek használatát a közigazgatási minőségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelős miniszter engedélyezheti az e rendeletben meghatározott szervezeti egységek
számára.

2. A jogosult személyeket megillető juttatások
2. §		
A minisztert, az államtitkárt, a közigazgatási államtitkárt, a helyettes államtitkárt és az ilyen juttatásokra jogosult
személyeket megillető juttatások körét és mértékét – jogosultankénti bontásban – az 1. melléklet tartalmazza,
melyek a következők:
a)
egy hivatali lakás használata;
b)
kiemelt egészségügyi ellátás;
c)
személygépkocsival kapcsolatos juttatások
ca)
személyes gépkocsihasználat,
cb)
a személygépkocsi kategóriájának meghatározása,
cc)
a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) állományába tartozó
gépkocsivezető biztosítása;
d)
utazással kapcsolatos juttatások
da)
repülőgépen, vonaton történő utazás komfortfokozata és
db)
repülőtéri kormányváró helyiségek használata;
e)
külföldön tartózkodással kapcsolatos juttatások (költségtérítés és napidíj jogosultság), valamint
f)
számítástechnikai eszközök (hordozható személyi számítógép, táblagép) és rádiótelefon használata.
3. §

(1) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 75. § (1) bekezdésében meghatározott személyek – az állami vezetők
kivételével – juttatásai az 1. mellékletben foglaltaktól az alábbiak szerint térnek el:
1.
A kormánybiztos államtitkári juttatásokra jogosult azzal az eltéréssel, hogy
a)
kiemelt egészségügyi ellátást nem vehet igénybe,
b)
az általa használt személygépkocsi-kategória, valamint az utazással kapcsolatos juttatások
tekintetében a helyettes államtitkárt megillető juttatásokra jogosult, valamint
c)
külföldön tartózkodással kapcsolatos juttatásokra akkor jogosult, ha nem áll állami vezetői szolgálati
jogviszonyban.
2.
A miniszterelnöki biztos államtitkári juttatásokra jogosult azzal az eltéréssel, hogy
a)
kiemelt egészségügyi ellátást nem vehet igénybe,
b)
az általa használt személygépkocsi-kategória, valamint az utazással kapcsolatos juttatások
tekintetében a helyettes államtitkárt megillető juttatásokra jogosult, valamint
c)
külföldön tartózkodással kapcsolatos juttatásokra akkor jogosult, ha nem áll állami vezetői szolgálati
jogviszonyban.
3.
A miniszterelnöki megbízott legfeljebb államtitkári juttatásokra jogosult.
4.
A kormányhivatal vezetője államtitkári juttatásokra jogosult azzal az eltéréssel, hogy
a)
kiemelt egészségügyi ellátást nem vehet igénybe,
b)
az általa használt személygépkocsi-kategória tekintetében a helyettes államtitkárt megillető
juttatásokra jogosult, valamint
c)
az utazással kapcsolatos juttatások tekintetében helyettes államtitkárt megillető juttatásokra
jogosult azzal, hogy hivatalos külföldi utazása során nem veheti igénybe a repülőtéri kormányváró
helyiségeket.
5.
A központi hivatal vezetője államtitkári juttatásokra jogosult azzal az eltéréssel, hogy
a)
kiemelt egészségügyi ellátást nem vehet igénybe,
b)
az általa használt személygépkocsi-kategória tekintetében a helyettes államtitkárt megillető
juttatásokra jogosult, valamint
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c)

az utazással kapcsolatos juttatások tekintetében helyettes államtitkárt megillető juttatásokra
jogosult azzal, hogy hivatalos külföldi utazása során nem veheti igénybe a repülőtéri kormányváró
helyiségeket.
6.
A miniszteri biztos helyettes államtitkári juttatásokra jogosult.
(2) A miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnök a helyettes államtitkárt megillető juttatások szerint jogosult
a)
személygépkocsival kapcsolatos juttatásokra,
b)
a vonattal történő hivatalos utazás esetén járó juttatást kivéve az utazással kapcsolatos juttatásokra, valamint
c)
a külföldön tartózkodással kapcsolatos juttatásokra.
(3) A kormánymegbízott helyettes államtitkári juttatásokra jogosult azzal, hogy
a)
hivatalos külföldi utazása során nem veheti igénybe a repülőtéri kormányváró helyiségeket, továbbá
b)
vonattal történő hivatalos utazása esetén nem jogosult az első osztály igénybevételére.

3. A jogosultakra és juttatásaikra vonatkozó közös szabályok
4. §

(1) A miniszter és az államtitkár a Ksztv. 13. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamig veheti igénybe a juttatásait.
(2) A közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, valamint a 3. §-ban meghatározott személyek juttatásokra való
jogosultsága – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – megbízatásuk időtartamára áll fenn.
(3) A juttatások költségvetési fedezetét – ha törvény, kormányrendelet vagy e rendelet eltérően nem rendelkezik –
annak a szervnek a költségvetési fejezetében kell tervezni, amelyben a jogosult a tisztségéből, megbízatásából
adódó feladatait teljesíti (a továbbiakban: munkáltató).
(4) A miniszterelnök külföldi kiküldetésével kapcsolatos kiadások költségvetési fedezetét a közigazgatási
minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében
kell tervezni.
(5) Az állami vezető a juttatásokat a Ksztv. 7/A. §-a szerint kiállított igazolvánnyal veheti igénybe.
(6) Az állami vezető a Ksztv. 7/A. §-a szerint kiállított igazolvány felmutatásával – állami vezetői tevékenységével
összefüggésben – valamennyi közigazgatási szervhez, közintézethez és közintézményhez beléphet. Az állami
vezető a feladatkörrel rendelkező miniszter által szabályozott módon léphet be a rendvédelmi szervek és a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal vámszervei és nyomozóhatósági szervei épületébe, valamint a Magyar Honvédség működésére
szolgáló területre. E jogosultság gyakorlása nem eredményezheti az érintett szervek rendeltetésszerű működésének
aránytalan sérelmét.
(7) A miniszterelnök egyéni elbírálás alapján, egyedileg is engedélyezheti az e rendelet szerinti juttatásokat a
2. és 3. §-ban meghatározott személyeknek, valamint a Kormány által felügyelt, a Kormány vagy a Kormány tagja
irányítása alá tartozó államigazgatási szervnél foglalkoztatott vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő,
politikai főtanácsadó és politikai tanácsadó részére. Ebben az esetben nem kell az 5. § szerinti engedélyt beszerezni.
(8) Ha a 2. §-ban, a 3. §-ban vagy a (7) bekezdésben meghatározott jogosult személy az e rendelet szerinti juttatást
jogalap nélkül vette fel, gondoskodni kell a jogalap nélkül felvett juttatás törvény szerinti visszatérítésének
a kezdeményezéséről.

5. §

(1) A 2. és 3. §-ban meghatározott személyek számára, ha e juttatásra e rendelet szerint jogosultak, hivatali lakás
használata – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon benyújtott kérelem alapján – a közigazgatási
minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter előzetes engedélyével vehető igénybe.
(2) A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter részére a hivatali lakás használatát
a miniszterelnök engedélyezi.
(3) A 8. § (2) bekezdése szerinti jogosultak a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter
előzetes engedélyével vehetik igénybe a következő juttatásokat
a)
személyes gépkocsihasználat, ideértve annak havi térítésmentes futásteljesítményét – a munkáltatói jogkör
gyakorlójának javaslata alapján,
b)
gépkocsivezető biztosítása – a munkáltatói jogkör gyakorlójának javaslata, valamint a KEF főigazgatójának
véleménye alapján –, ha azt a rendelkezésre álló erőforrások lehetővé teszik.
(4) A 4. § (2) bekezdésében meghatározott kormányzati szolgálati jogviszonyban álló jogosult személyek részére
a megbízatásuk megszűnését követően a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős
miniszter kivételes esetben engedélyezheti – legfeljebb a kormányzati szolgálati jogviszonyuk megszűnéséig –
a korábbi juttatásaik igénybevételét.
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4. Hivatali lakás használata
6. §

(1) A miniszter, az államtitkár és a közigazgatási államtitkár részére hivatali lakás használatát lehet biztosítani az 5. §
(1) bekezdése alapján, ha a saját és a vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa lakásviszonyait is figyelembe
véve
a)
miniszter esetében az általa vezetett minisztérium székhelye szerinti,
b)
államtitkár és közigazgatási államtitkár esetében a munkáltatói jogkör gyakorlója által munkavégzésre kijelölt
településen [a továbbiakban a) és b) együtt: munkavégzés helye szerinti település] vagy annak közvetlen
vonzáskörzetében lakástulajdonnal nem rendelkezik.
(2) Engedélyezett hivatali lakás e rendeletben foglaltak szerinti juttatásáról a munkáltató gondoskodik, védett személy
esetében a rendőrség illetékes szervével együttműködve.
(3) A jogosult személyt terhelik a lakáshasználattal összefüggésben felmerülő karbantartási és kisebb javítási költségek,
az esetlegesen felmerülő közös költség, az energiaszolgáltatási és közüzemi díjak, valamint a távbeszélő- és
internet-szolgáltatás díjai. A munkáltató biztosítja a lakbért és a jogosultat a bérlettel kapcsolatban terhelő külön
szolgáltatások díját.
(4) Ha a hivatali lakás a KEF vagyonkezelésében lévők közül kerül biztosításra, akkor a szükséges mértékű technikai
eszközökkel történő felszereléséről, ezek karbantartásáról és javításáról – az érintett szervek megállapodása szerint –
a munkáltató és a KEF gondoskodik.
(5) Védett személy hivatali lakásának technikai védelméről külön jogszabály rendelkezik.
(6) Ha az épület karbantartásával, felújításával, helyreállításával, átalakításával, bővítésével kapcsolatos munkák csak
a bentlakók átmeneti kiköltöztetése esetén végezhetők el, továbbá, ha a lakásbérleti jogviszony a jogosultság
fennállása alatt a jogosult érdekkörén kívülálló okból szűnik meg, részére másik hivatali lakást kell biztosítani.
(7) A jogosult személy által használt hivatali lakás
a)
nem cserélhető el,
b)
a jogosult számára nem idegeníthető el,
c)
esetében a lakásbérleti jogviszony a jogosult halálával megszűnik.
(8) A jogosult személy köteles a hivatali lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaszolgáltatni
a jogosultság megszűnésekor.
(9) A juttatás keretében létrejövő lakásbérleti jogviszonyra egyebekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény rendelkezései megfelelően irányadók.

5. Kiemelt egészségügyi ellátás
7. §

(1) Az állami vezető – a helyettes államtitkár kivételével – térítésmentes kiemelt egészségügyi ellátásra jogosult, melyet
a választása szerinti kijelölt egészségügyi szolgáltató biztosít.
(2) A jogosult személy részére az (1) bekezdés szerint biztosított szolgáltatások tartalmát a közigazgatási
minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter és az egészségügyi szolgáltató megállapodásban
rögzíti, melyben meg kell határozni különösen
a)
az igénybe vehető ellátások körét, pontos tartalmát és igénybevételük feltételeit,
b)
a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás helyét, valamint az ezzel kapcsolatos orvosi és
szakorvosi rendelési óraszámokat,
c)
az ellátás igénybevételének rendjét és a jogosultság igazolásának módját,
d)
a jogosult személyéhez kötött biztonsági, készültségi és egyéb indokolt többletszolgáltatásokat,
e)
az ellátáshoz szükséges eszközök biztosításának módját és feltételeit,
f)
a szolgáltatás díját, valamint
g)
a díj átutalásának és az elszámolásnak a rendjét.
(3) A kiemelt egészségügyi ellátás költségvetési fedezetét a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért
felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében kell tervezni.

6. Személygépkocsival kapcsolatos juttatások
8. §

(1) A miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, valamint a 3. § (1) bekezdés 1., 3. és 4. pontjában
meghatározott személy személyes gépkocsihasználatra jogosult. A személyes gépkocsihasználathoz számukra
gépkocsivezetőt kell biztosítani.

19730

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 134. szám

(2) Az 5. § (3) bekezdés a) pontja szerinti engedéllyel jogosult személyes gépkocsihasználatra
a)
a helyettes államtitkár,
b)
a 3. § (1) bekezdés 2., 5. és 6. pontjában, valamint
c)
a 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott személy.
(3) A személyes gépkocsihasználat keretében biztosított személygépkocsi hivatalos és magáncélú utazásra is igénybe
vehető, mely tételes menetlevél vezetése nélkül vehet részt a közúti forgalomban.
(4) A személyes gépkocsihasználatra jogosult személynek gépjármű-vezetési pótlék nem fizethető.
(5) A személyes gépkocsihasználatra jogosult személy a személygépkocsi kilométer-számlálójának állását minden
naptári hónap utolsó napján köteles az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon rögzíteni. A (2) bekezdés
szerinti jogosult személy a nyilvántartás szerinti havi futásteljesítmény azon része után, amely az engedélyben
meghatározott mértéket meghaladja, köteles – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – a személygépkocsit
üzemben tartó szerv részére az üzemanyag-költséget – a fizetési kötelezettség tudomására jutásától számított
harminc napon belül – megtéríteni.
(6) Nem vonatkozik a megtérítési kötelezettség a térítésmentes futásteljesítmény elérését követően a tárgyhónap során
megtett azon utakra, amelyek hivatalos jellegét a személyes gépkocsihasználatra jogosult tételes menetlevéllel
igazolja.
(7) A személyes gépkocsihasználatra jogosult személyek számára az 1. melléklet szerinti, valamint a 3. §-ban
meghatározott kategóriájú személygépkocsit kell biztosítani. Ha a rendelkezésre álló járműállományból e juttatás
nem oldható meg, a személyes gépkocsihasználatra jogosult személy számára – ideiglenesen – eltérő kategóriájú
személygépkocsi is kiadható. A használt személygépkocsit, annak műszaki, esztétikai állapota, kora, illetve
futásteljesítménye alapján – indokolt esetben – a KEF főigazgatója egy kategóriával alacsonyabb kategóriába
sorolhatja.
9. §

(1) A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter a KEF ellátási körébe tartozó
minisztériumok esetében a 8. § (1) és a (2) bekezdésében meghatározott személyek által irányított szervezeti
egységek részére indokolt esetben szervezeti egységhez kirendelt személygépkocsi-használatot engedélyezhet
a munkáltatói jogkör gyakorlója által felterjesztett kérelem alapján. A közigazgatási minőségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelős miniszter a döntése során figyelembe veszi a KEF főigazgatójának véleményét abban
a tekintetben, hogy a kérelem a rendelkezésre álló erőforrások alapján teljesíthető-e.
(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója az (1) bekezdésben szereplő szervezeti egység elnevezésének változásáról, illetve
megszűnéséről a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős minisztert és a KEF főigazgatóját
értesíti.
(3) Ha az (1) bekezdésben szereplő szervezeti egység elnevezésében változás történik, a szervezeti egységhez kirendelt
személygépkocsira vonatkozó igény fennállása esetén a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért
felelős miniszter újbóli engedélyt ad ki, e döntése során a KEF főigazgatójának véleményét nem szükséges kikérni.
(4) Ha az (1) bekezdésben szereplő szervezeti egység megszűnik, a szervezeti egységhez kirendelt személygépkocsit
vissza kell szolgáltatni a KEF részére.

7. Utazással kapcsolatos juttatások
10. §

(1) Ha a hivatalos célú külföldre utazás repülőgéppel történik
a)
a miniszter részére első osztálynak,
b)
a többi állami vezető és a 3. §-ban meghatározott jogosult személy számára turista osztálynak
megfelelő árú repülőjegy vásárolható.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjától eltérően az államtitkár és a közigazgatási államtitkár részére a négy óra repülési időt
meghaladó tengerentúli utazás, illetőleg más hosszú távú repülőút esetén magasabb komfortosztálynak megfelelő
árú repülőjegy vásárolható.
(3) A repülőtéri kormányváró helyiségek használatára az 1. melléklet szerinti és a 3. §-ban meghatározott személy
jogosult hivatalos külföldre utazása és külföldről történő hazautazásakor, valamint hivatalos külföldi küldöttség
fogadása, kísérése céljából. Magáncélú utazás esetén e jogosultság a minisztert illeti meg.
(4) A jogosult személy – kivéve a 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottakat – vonattal történő utazása során első
osztályt vehet igénybe.
(5) Az (1) és a (3) bekezdésben foglaltaktól a költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője engedélyével el
lehet térni, ha azt a protokolláris előírások és az ellátandó feladatok indokolják.
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8. Külföldön tartózkodással kapcsolatos juttatások
11. §

(1) Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő
a)
állami vezető,
b)
a 3. § (1) bekezdés 1., 2. és 3. pontjában és
c)
a 3. § (2) bekezdésében meghatározott személy
külföldi tartózkodása idejére költségtérítés, valamint – a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről
szóló kormányrendelet szerinti – napidíj illeti meg.
(2) A költségtérítés magában foglalja
a)
a szállásköltséget,
b)
a kiküldetés helyére történő kiutazási és hazautazási költségeket, az utas- és poggyászbiztosítást, valamint
c)
a kiküldetés teljesítésével összefüggésben felmerülő egyéb indokolt költségek – számviteli
bizonylatnak megfelelő okmánnyal vagy költségkifizetést alátámasztó egyéb bizonylattal igazolt
összegének – megtérítését.
(3) A kiküldött a számlával igazolt szállásköltség megtérítésére tarthat igényt, ha a feladatát a külföldre érkezés
napján nem tudja befejezni, illetőleg a feladata befejezése napján hazautazni nem tud. Ha a kiküldött – külföldi
tartózkodása alatt – térítésmentes elszállásolásban részesül, szállásköltség-térítésre nem tarthat igényt.
(4) A külföldi szállás, szálloda kategóriáját a kiküldő szerv vezetője által belső szabályzatban meghatározott
szempontok szerint kell megválasztani. A küldöttség tagjai számára – indokolt esetben – a küldöttség vezetőjét
megillető szállodában történő elhelyezés is biztosítható.
(5) A miniszter, az államtitkár és a közigazgatási államtitkár az (1) bekezdés szerint megállapított napidíjról lemondhat.

9. Számítástechnikai eszközök és rádiótelefon használata
12. §

(1) A 2. és 3. §-ban meghatározott személyek számára számítástechnikai eszközök (hordozható személyi számítógép,
táblagép) és rádiótelefon használatát kell biztosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eszközök használatára vonatkozó részletszabályokat – a közigazgatási minőségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelős miniszter előzetes egyetértésével – belső szabályzat állapítja meg.

10. Záró rendelkezések
13. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. §

(1) Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről
szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. §-a alapján az e rendelet hatályba lépése előtt
engedélyezett lakásfenntartási térítésre vonatkozó jogosultság az érintett jogosult megbízatásának időtartamáig
vehető igénybe.
(2) A Rendelet 9. § (2) bekezdése, valamint 10. § (3) bekezdése alapján az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott
személyes és további (szervezeti egységhez kirendelt) gépkocsihasználatra vonatkozó engedélyeket a közigazgatási
minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter e rendelet hatálybalépését követő 45 napon belül
felülvizsgálja, és a további gépkocsihasználat indokoltsága esetén új engedélyt ad ki, ellenkező esetben a korábbi
engedély a fenti határnapot követő 30. napon érvényét veszíti.
(3) A (2) bekezdés alapján kiadott új engedéllyel a Rendelet 8. § (2) bekezdése szerint jogosult használhatja
az e rendelet hatálybalépését megelőzően számára személyes gépkocsihasználatra kiadott kategóriájú
személygépkocsit.
15 . §		 A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 2. alcíme
a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A külföldre akkreditált magyar külképviselet-vezetők részére – a külföldön történő szolgálatteljesítés
idejére – személyes gépkocsihasználatot
a) az Állandó Képviselet képviselet-vezetője esetében az európai uniós ügyek koordinációjáért,
b) a többi képviselet-vezető esetében a külpolitikáért
felelős miniszter engedélyezhet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt személyes gépkocsihasználat feltételeit az engedélyező miniszter állapítja meg.”
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16. §		
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés g) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Főigazgatóság:)
„g) végzi az 1. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével az állami vezetői juttatásokról szóló
kormányrendeletben meghatározott feladatokat,”
17. §		
Hatályát veszti az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és
azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelethez
Állami vezetőket megillető juttatások
A

B

C

Juttatások

Miniszter

közigazgatási

D

Államtitkár,
1

Helyettes államtitkár

államtitkár

2

1. Hivatali lakás használata

engedély alapján
jogosult

engedély alapján
jogosult

nem jogosult

3

2. Kiemelt egészségügyi
ellátás

jogosult

jogosult

nem jogosult

4

3. Személygépkocsival
kapcsolatos juttatások

5

a) személyes
gépkocsihasználat

jogosult (hivatalos és
magáncélra is)

jogosult (hivatalos
és magáncélra is)

engedéllyel jogosult
(hivatalos és
magáncélra is)

6

egy darab miniszteri
b) személygépkocsi-kategória használat céljára beszerzett
személygépkocsi

egy darab
felső-közép
8. kategóriájú
személygépkocsi

egy darab felső-közép
7. kategóriájú
személygépkocsi

7

c) KEF állományába tartozó
gépkocsivezető biztosítása

jogosult

jogosult

engedéllyel jogosult

8

4. Utazással kapcsolatos
juttatások

9

a) repülőgép komfortfokozata

I. osztály
(First Class, Business Class)

turista osztály
(Economy)*

turista osztály
(Economy)

10

b) repülőtéri kormányváró
helyiségek használata

hivatalos és magáncélra

hivatalos célra

hivatalos célra

11

c) vonat komfortfokozata

I. osztály

I. osztály

I. osztály

12

5. Külföldön tartózkodással
kapcsolatos juttatások

13

a) költségtérítés

jogosult

jogosult

jogosult
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külön kormányrendelet
alapján jogosult

14

b) napidíj

15

6. Számítástechnikai eszközök
jogosult
és rádiótelefon használata

külön
kormányrendelet
alapján jogosult

külön
kormányrendelet
alapján jogosult

jogosult

jogosult

* Megjegyzés: A négy óra repülési időt meghaladó tengerentúli utazásnál, valamint más hosszú távú járatoknál
magasabb komfortosztálynak megfelelő árú repülőjegy vásárolható.

A Kormány 276/2015. (IX. 21.) Korm. rendelete
az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról,
valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről szóló
65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba
hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) a következő 8/A. alcímmel egészül ki:

„8/A. A helyiségfűtő berendezések, a kombinált fűtőberendezések, a vízmelegítők és a melegvíztároló tartályok használatbavételére vonatkozó előírások
10/A. § (1) 2015. szeptember 26-át követően – a típusengedély megszerzésének időpontjától függetlenül – nem
vehető használatba nem egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyen
a) olyan fűtőberendezés, amely a 813/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt szezonális helyiségfűtési hatásfokra,
vízmelegítési hatásfokra és hangteljesítményszintre,
b) olyan vízmelegítő, amely a 814/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt vízmelegítési hatásfokra és
hangteljesítményszintre
vonatkozó előírásoknak nem felel meg.
(2) 2016. július 1-ét követően – a típusengedély megszerzésének időpontjától függetlenül – nem vehető
használatba egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyen
a) olyan fűtőberendezés, amely a 813/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt szezonális helyiségfűtési hatásfokra,
vízmelegítési hatásfokra és hangteljesítményszintre,
b) olyan vízmelegítő, amely a 814/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt vízmelegítési hatásfokra és
hangteljesítményszintre
vonatkozó előírásoknak nem felel meg.
(3) 2017. szeptember 26-át követően – a típusengedély megszerzésének időpontjától függetlenül – nem helyezhető
üzembe olyan melegvíztároló tartály, amely a 814/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt hőtárolási veszteségre
vonatkozó előírásoknak nem felel meg.
(4) 2018. szeptember 26-át követően – a típusengedély megszerzésének időpontjától függetlenül – nem helyezhető
üzembe
a) olyan fűtőberendezés, amely a 813/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt nitrogénoxid-kibocsátásra,
b) olyan vízmelegítő, amely a 814/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt nitrogénoxid-kibocsátásra
vonatkozó előírásoknak nem felel meg.”
2. §		
Az R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) Ez a rendelet az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények
megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
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(2) Ez a rendelet
a) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések és a kombinált
fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról
szóló, 2013. augusztus 2-i 813/2013/EU bizottsági rendelet,
b) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok
környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló,
2013. augusztus 2-i 814/2013/EU bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
4. §		
Ez a rendelet
a)
a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések és a kombinált
fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő
végrehajtásáról szóló, 2013. augusztus 2-i 813/2013/EU bizottsági rendelet,
b)
a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok
környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló,
2013. augusztus 2-i 814/2013/EU bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az igazságügyi miniszter 24/2015. (IX. 21.) IM rendelete
a közjegyzők feladatellátásával kapcsolatos egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Az 1. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 60. § f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet
módosítása
1. §

(1) A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet (a továbbiakban:
Kjvhr.) 7/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Szolgáltató elfogadásáról szóló határozatot az országos kamara honlapján közzé kell tenni.”
(2) A Kjvhr. 7/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A bélyegző és a hivatali elektronikus aláírásról kibocsátott tanúsítvány érvénytelenségének tényét és kezdő
napját be kell jegyezni az országos kamara nyilvántartásába és azt közzé kell tenni az országos kamara honlapján.
Az országos kamara a közjegyző költségére a bélyegző, a hivatali elektronikus aláírást létrehozó eszköz, valamint
a hivatali elektronikus aláírásáról kibocsátott tanúsítvány érvénytelenségének tényét a Hivatalos Értesítőben
közzéteszi. A hirdetményben fel kell tüntetni a bélyegző szövegét, sorszámát és a bélyegző, valamint a hivatali
elektronikus aláírást létrehozó eszköz érvénytelenségének kezdő napját.”
(3) A Kjvhr. 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A helyettesítés befejezésével a tartós helyettes által átvett és készített okiratok, a Ktv. hatálya alá nem tartozó
közjegyzői nemperes eljárás során keletkezett iratok (a továbbiakban: nemperes iratok) és azok nyilvántartásai közül
a Ktv. 166. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott irat, nyilvántartás, bélyegző és egyéb eszköz átadására
a) a Ktv. 34. § a) pontja szerinti helyettesítés esetén a közjegyzői szolgálat megszűnésekor alkalmazandó szabályok,
b) a Ktv. 34. § b) és c) pontjai szerinti helyettesítés esetén a hivatalban lévő közjegyző iratainak levéltárba történő
átadására vonatkozó szabályok
megfelelően irányadók.”
(4) A Kjvhr. 22/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közjegyzői levéltárban elhelyezett okiratról, végzésről vagy egyéb nemperes iratról a levéltáros a hiteles
másolatot elektronikus vagy papír alapú formában adhatja ki.”
(5) A Kjvhr. a 23/A. §-t követően a következő címmel és alcímmel, valamint 23/B. §-sal egészül ki:
„KÖZJEGYZŐ OKIRAT-SZERKESZTÉSI ELJÁRÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM
(a Ktv. 172. §-ához)
23/B. § (1) A közjegyző okirat-szerkesztési eljárására irányuló kérelmet írásban a 6. számú melléklet szerinti
formanyomtatványon vagy szóban jegyzőkönyvbe mondva kell előterjeszteni. A Ktv. 124. § a) és c) pontja szerinti
esetekben a kérelem szóban akként is előterjeszthető, hogy azt a közjegyző az okirat-szerkesztési eljárás során
elkészített közjegyzői okiratba foglalja.
(2) Az írásbeli kérelmet legalább egyszerű magánokiratként papír alapon, továbbá faxon vagy elektronikus úton
lehet előterjeszteni.
(3) A közjegyző okirat-szerkesztési eljárására irányulóan – a felek számától függetlenül – eljárásonként egy kérelmet
kell benyújtani, melyet elegendő csak az egyik kérelmezőnek vagy képviselőjének aláírnia.
(4) A közjegyző a képviseleti jog fennállását a közjegyzői okirat elkészítése alkalmával vizsgálja. Ha a felet
a közjegyzői okirat elkészítésénél meghatalmazott képviseli, a meghatalmazást legkésőbb a közjegyzői okirat
elkészítésének megkezdéséig kell a közjegyző rendelkezésére bocsátani.
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(5) A közjegyző a kérelmet a kérelem alapján szerkesztett okirattal együtt archiválja és ahhoz fűzve tárolja.
(6) A 6. számú melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésére vonatkozóan az országos kamara a honlapján
kitöltési útmutatót tesz közzé.”
(6) A Kjvhr. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(7) A Kjvhr. a 2. mellékletben meghatározott 6. számú melléklettel egészül ki.

2. A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet módosítása
2. §

(1) A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet (a továbbiakban: KÜSZ) 1. § (1) bekezdés
f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya a közjegyző hatáskörébe tartozó)
„f ) a zálogjogi nyilvántartásban lévő bejegyzés módosítására vagy törlésére irányuló eljárás,”
(során a közjegyzők ügyvitelére terjed ki.)
(2) A KÜSZ 1. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(A rendelet hatálya a közjegyző hatáskörébe tartozó)
„n) a közgyűjteményben elhelyezett dologra vonatkozó valószínű öröklési jogcím igazolására irányuló eljárás”
(során a közjegyzők ügyvitelére terjed ki.)
(3) A KÜSZ 2. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. egyesítés: kettő vagy több különböző ügy ügyiratainak végleges összekapcsolása oly módon, hogy a legkorábban
érkezett iratnál történik valamennyi ügyirat kezelése;”
(4) A KÜSZ 2. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. kiadmány: közjegyzői ügyben az adott székhelyen működő közjegyző által készített eredeti, keltezéssel és
ügyszámmal ellátott iratról szövegazonos formában egyidejűleg vagy utólag kiállított, hiteles (hitelesítéssel ellátott)
másolat, amit az ugyanazon a székhelyen arra feljogosított személy „a kiadmány hiteléül” záradékkal, a közjegyző
vagy közjegyzőhelyettes megnevezéssel, az eljáró közjegyző vagy közjegyzőhelyettes neve mellett az „s. k.” toldattal,
az aláírásával és a közjegyző hivatali bélyegzőjének lenyomatával lát el, vagy elektronikus irat esetében a külön
jogszabályban meghatározott módon hitelesít;”
(5) A KÜSZ 2. §-ának 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. szerelés: az ugyanahhoz az ügyirathoz tartozó kezdőirat és utóiratainak végleges jellegű összekapcsolása
az utóiratoknak az ügyszám soron következő sorszámára iktatásával, valamint az azonos ügyre vonatkozó előzmény
ügyiratnak a később iktatott ügyirattal való végleges összekapcsolása, amelynek következtében az összekapcsolt
ügyiratok a továbbiakban kizárólag együtt kezelhetőek, ideértve a póthagyatéki iratokhoz a korábbi pótés alapiratok kapcsolását, vagy felfüggesztés esetén az előzmény ügyiratnak az újból iktatott ügyirathoz
történő végleges összekapcsolását, továbbá az európai fizetési meghagyásos ügy és az ahhoz kapcsolódó
költségkedvezményes ügy végleges összekapcsolását is;”
(6) A KÜSZ 2. §-a a következő 31. ponttal egészül ki:
„31. másolat: közjegyzői ügyben más székhelyen működő közjegyző által kiállított eredeti iratról vagy az ügy eredeti
iratáról készített olyan szövegazonos és alakhű formában utólag kiállított irat, amit az arra feljogosított személy
„a másolat hiteléül” záradékkal, aláírásával és a közjegyző hivatali bélyegzőjének lenyomatával lát el, vagy
elektronikus irat esetében a külön jogszabályban meghatározott módon hitelesít.”
(7) A KÜSZ 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A jegyzőkönyvet, annak kiegészítését és a módosítását a közjegyző és a jegyzőkönyvvezető is aláírja.”
(8) A KÜSZ 46. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben említett ügyön kívül befejezett az az ügy is (befejezettként kezelendő ügy), amelyben:]
„e) a közjegyző egyéb befejező intézkedést tett (nemperes eljárás lefolytatása iránti kérelemnek nem minősülő,
kezdőiratként érkezett beadványt elintézte).”
(9) A KÜSZ 48. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A póthagyatéki vagy egyéb kapcsolódó új eljárással összefüggő közjegyzői megkeresés esetén a korábban
illetékes közjegyző, a járásbíróság irattára vagy a MOKK levéltára a megkereséssel érintett, a közjegyzői ügy során
keletkezett iratot az iratok végleges összeszerelése végett megküldi az illetékes közjegyző részére. Ebben az esetben
a megkeresés eredeti példányát, a befejező végzés egy példányát és az irat átvételét tanúsító tértivevényt
a megküldő közjegyzőnél, az irattárban vagy a levéltárban a pótboríték készítésére vonatkozó szabályokra is
figyelemmel meg kell őrizni, az átadott iratok jegyzékének intézkedés rovatában pedig fel kell tüntetni a megkereső
közjegyző által folytatott eljárás ügyszámát.”
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(10) Hatályát veszti a KÜSZ
a)
1. § (1) bekezdés b) pontja,
b)
2. § 23. és 24. pontja,
c)
a 16–17. §-a, valamint
d)
a 49. § (3) bekezdése.

3. A Közjegyzői Levéltár tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló
62/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosítása
3. §

(1) A Közjegyzői Levéltár tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 62/2009. (XII. 17.) IRM rendelet
(a továbbiakban: KLr.) 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az átadónál esetlegesen külön kezelt végintézkedéseket és a végintézkedéssel kapcsolatos közokiratokat – így
különösen a végrendelet visszavonását tartalmazó nyilatkozatot –, továbbá a külön kezelt közjegyzői letéteket nem
kell visszasorolni az ügyszám szerinti helyükre, hanem azok külön sorozatba rendezve is leadhatók a levéltárba.”
(2) A KLr. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A levéltár a közjegyzői levéltári anyagot a közjegyzők által külön jogszabály alapján vezetett elektronikus
vagy papír alapú közjegyzői ügynyilvántartás alapján, elektronikusan előállított és elektronikusan kereshető
szövegformátumban elkészített iratjegyzékkel, névmutatóval, hagyatéki ügyek esetén a végintézkedések
jegyzékével kiegészítve (a továbbiakban együtt: átadási jegyzék) veszi át.”
(3) A KLr. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A levéltár a kamarai levéltári anyagot a kamara elektronikus vagy papír alapú nyilvántartása alapján,
elektronikusan előállított és elektronikusan kereshető szövegformátumban elkészített iratjegyzékkel veszi át.”
(4) A KLr. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § A levéltár a számbavétel végett átvett levéltári anyagról és a folyamatban lévő ügyek anyagairól átvételi
elismervényt ad az átadónak vagy az átadás céljára adott meghatalmazás vagy megbízás alapján eljáró
képviselőjének.”
(5) A KLr. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) A levéltár az átadástól számított 60 napon belül iratonként számba veszi a részére átadott levéltári anyagot
és a folyamatban lévő ügyek anyagait.
(2) A számbavétel során a levéltár ellenőrzi, hogy a levéltári anyagok számszerűleg egyeznek-e a közjegyző vagy
a tartós helyettes által az átadási jegyzékekben feltüntetett adatokkal.”
(6) A KLr. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § A helyettesítés befejezésével a tartós helyettes által átvett és készített okiratok, nemperes iratok és azok
nyilvántartásai közül a levéltári anyagok átadására
a) a Ktv. 34. § a) pontja szerinti helyettesítés esetén a közjegyzői szolgálat megszűnésekor alkalmazandó szabályok,
b) a Ktv. 34. § b) és c) pontjai szerinti helyettesítés esetén a hivatalban lévő közjegyző iratainak levéltárba történő
átadására vonatkozó szabályok
megfelelően irányadók.”
(7) A KLr. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § A levéltár az általa iratonként számba vett levéltári anyag megőrzéséért vállal felelősséget, melynek tényét
az átadás-átvételi jegyzőkönyvben, vagy a zárójegyzőkönyvben tünteti fel.”
(8) Hatályát veszti a KLr. 23. § (3) bekezdése.

4. A fizetési meghagyásos eljárásért és a fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtási eljárás
elrendeléséért fizetett eljárási díjból és végrehajtási díjból, valamint a biztosítási intézkedés
elrendeléséért fizetett díjakból származó bevétel felosztásáról, továbbá az egyes közjegyzőket
megillető összeg kiszámításának módjáról szóló 25/2010. (V. 7.) IRM rendelet módosítása
4. §		
A fizetési meghagyásos eljárásért és a fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtási eljárás elrendeléséért
fizetett eljárási díjból és végrehajtási díjból, valamint a biztosítási intézkedés elrendeléséért fizetett díjakból
származó bevétel felosztásáról, továbbá az egyes közjegyzőket megillető összeg kiszámításának módjáról szóló
25/2010. (V. 7.) IRM rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(5) A közjegyző az írásban vagy szóban előterjesztett
a) fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem,
b) biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelem,
c) végrehajtási lap kiállítása iránti kérelem,
d) a kötelezett joghatályos ellentmondást, elismerést, illetve teljesítésre hivatkozást tartalmazó nyilatkozata,
valamint
e) a jogosult Fmhtv. 30. § (2) bekezdése és 31. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozata
adattartalmának a MOKK rendszerében erre szolgáló elektronikus formanyomtatványon vagy iraton történő
rögzítéséért 1 pontot kap.”

5. Záró rendelkezések
5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3. § (2) és (3) bekezdése 2016. október 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Trócsányi László s. k.,

		

igazságügyi miniszter

1. melléklet a 24/2015. (IX. 21.) IM rendelethez
A Kjvhr. 5. számú melléklete 1–3. pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Közjegyzői okiratok
1.1. Ügyleti okiratok száma:
1.2. Jegyzőkönyvi tanúsítványok száma:
Közjegyzői okiratok száma összesen:
Közjegyzői okiratkészítés során közreműködés megtagadása:
2. Záradéki tanúsítványok
2.1. Másolat hitelesítése:
2.2. Névaláírás hitelesítése:
2.3. Közhitelességű nyilvántartás tanúsítása:
2.4. Okirat felmutatása:
2.5. Elektronikus letéti tár:
2.6. Fordítás hitelesítése:
2.7. Jogi jelentőségű tény tanúsítása:
Záradéki tanúsítványok száma összesen:
3. Közjegyzői nemperes ügyek – kivéve a végrehajtás elrendelése iránti ügyek
1. Hagyatéki ügy
2. Értékpapír- és okirat semmissé nyilvánítási ügy
3. Zálogjogi nyilvántartással összefüggő ügy
4. Szakértői kirendelés
5. Előzetes bizonyítás
6. Bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése
7. Záradéki tanúsítványok készítése során közreműködés megtagadása
8. Gépjármű zálognyilvántartás
9/a. Élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozat bejegyzése
9/b. Élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló nyilatkozat bejegyzése
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10. Európai fizetési meghagyásos ügy
11. Hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett jogutódjának megállapítására irányuló
nemperes eljárás
12. A házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartásába történő bejegyzésére és
a bejegyzett vagyonjogi szerződés módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése tényének bejegyzésére
irányuló nemperes eljárás
13/a. közjegyzői letétbevételi kérelem záradékolása
13/b. közjegyzői letét kiutalásáról szóló határozat
14. Összesen
Az ügyek száma, megoszlása az eljárás
időtartama szerint

1

2

3

4

5

6

7

8

Előző hónapról folyamatban maradt
Érkezett
Befejezett
Folyamatban maradt

Összesen
1 éven túli
2 éven túli
5 éven túli

Jogerőre emelkedett nemperes ügyek/
végrehajthatóvá nyilvánított európai
fizetési meghagyásos ügyek száma
Az adott hónapban érkezett fellebbezések
száma
Felterjesztett
Fel nem terjesztett
fellebbezések

Intézkedést
igénylő
Visszavonás
Elutasítás

A másodfokú
bíróságról

Helybenhagyás

visszaérkezett

Hat. kívül helyezés,
új eljárás

ügyekben hozott
határozatok:

Megváltoztatás

Az európai fizetési meghagyásos ügyekben
érkezett ellentmondások száma
A befejezett

0–3 hónap

ügyekben az eljárás

3–6 hónap
6–12 hónap
1 év felett
2 év felett

* A kezdőirat érkezésétől a befejezésig eltelt idő. A határértékek az alacsonyabb kategóriában vannak feltüntetve.”

9
a b

10

11

12

13
a b

14
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2. melléklet a 24/2015. (IX. 21.) IM rendelethez
„6. számú melléklet a 13/1991. (XI. 26.) IM rendelethez
Közjegyző okirat-szerkesztési eljárására irányuló kérelem
Kérem az alábbi okirat(ok) szerkesztésére irányuló eljárás lefolytatását.
1. A kérelmező

természetes
személy

neve:
születési helye, ideje:
anyja neve:
jogállása:
idézési címe:
telefonszáma:*
cégneve (neve):
cégjegyzékszáma,
nyilvántartási száma:
jogállása:
székhelye:
telefonszáma:*

jogi személy
vagy más
szervezet

2. Képviselő eljárása esetén

3. Az eljáró közjegyző

neve:
idézési címe:
telefonszáma:*
nyilatkozat arról, hogy az ügyben érvényes és hatályos meghatalmazással
rendelkezik vagy képviseleti jogosultsága az ügyben jogszabály alapján
fennáll, és képviseleti joga a kérelem benyújtására is kiterjed**
neve:
címe:

4. A jogügylet tárgya
5. Ügyérték megjelölése
6. A jogügylet

egyoldalú**
két- vagy többoldalú**

7. Elkészítendő okirat(ok)

8. Az elkészítendő okirat(ok)
nyelve
9. Az okirat elkészítésének
kért határideje
10. A kérelemhez csatolt
mellékletek

11. Keltezés

év

hó

Helye

Ideje

nap

év

hó

nap

Nyilatkozom, hogy a kérelmet megegyező tartalommal más közjegyzőhöz nem nyújtottam be.
Hozzájárulok, hogy személyes adataimat és az okirat elkészítéséhez rendelkezésre bocsátott adatokat az eljáró
közjegyző kezelje.
Tudomásul veszem, hogy okirat-szerkesztési eljárásért a közjegyzői díjszabásról szóló külön jogszabály szerinti díjat
kell fizetni, abban az esetben is, ha a közjegyző eljárása a közjegyzőn kívül álló okból hiúsul meg.
Tudomásul veszem, hogy a közjegyzőt a közjegyzőkről szóló törvény alapján eljárási kötelezettség terheli és
közreműködését csak a törvényben meghatározott okból tagadhatja meg.
		
		
* Kitöltése nem kötelező.
** A választ jelölje X-szel.”

……………………………
Aláírás
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1665/2015. (IX. 21.) Korm. határozata
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelése érdekében szükséges további intézkedésekről
A Kormány
1. elrendeli a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetésével érintett megyéknek a Magyarország schengeni
határával azonos külső határán a zöldhatár átjárhatóságának megszüntetése érdekében határőrizeti célú ideiglenes
biztonsági határzár létesítésének előkészítését és megépítését;
Felelős:
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1. pontban meghatározott
feladat végrehajtása fedezetének biztosítására;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a belügyminisztert és a honvédelmi minisztert, hogy gondoskodjanak a Magyar Honvédségnek
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal feladataiban való közreműködéséről szóló együttműködési megállapodás
megkötéséről;
Felelős:
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy az 1. pont szerinti határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár
létesítésének katonai szakértelmet és speciális eszközöket igénylő kivitelezői feladataiban működjön közre, és
az ehhez szükséges, valamint a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet fennállásakor, a menekültügyi és
idegenrendészeti feladatok ellátásával összefüggő, a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten
katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére
vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálya alá
tartozó beszerzéseket a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés d) pontja alapján folytassa le.
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1666/2015. (IX. 21.) Korm. határozata
A „Földet a gazdáknak!” Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő
értékesítéséhez szükséges intézkedésekről
A Kormány a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és
Gazdaszövetkezetek Szövetsége kezdeményezését mérlegelve olyan intézkedéseket hoz, amelyek – a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott 300 hektár mértékű földszerzési maximum alkalmazásával –
lehetővé teszik a földművesek számára az állami tulajdonú földterületek megvásárlását.
1. A Kormány egyetért azzal, hogy a „Földet a gazdáknak!” Program megvalósítására a következő irányelvek mentén
kerüljön sor:
a)
az állami földbirtok-politika irányelveivel összhangban,
b)
a kellő eljárási garanciák megteremtése mellett,

19742

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 134. szám

c)
d)
e)
f)

átlátható eljárások keretében,
az erdők és természetvédelmi területek kivételével,
a három hektárnál kisebb földrészletek egyszerűsített, ajánlattételi felhívással,
a három hektárnál nagyobb földrészletek a 23 megyei jogú városban a fővárosi és megyei kormányhivatalok
által lebonyolított árverésen,
g)
a helyben kialakult piaci ár feletti értéken,
h)
a kikiáltási ár alatti értékesítés lehetőségének kizárásával,
i)
20 éves elidegenítési és terhelési tilalom, valamint a Magyar Állam visszavásárlási jogának kikötésével,
az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által a vásárlásokhoz igénybe vehető
földvásárlási hitelprogram meghirdetésével,
j)
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 18. § (1) bekezdésének e) pontja
szerinti helyben lakó magyar földművesek a Nemzeti Földalapba tartozó földterületek értékesítése során
földtulajdont vásárolhassanak.
2. Az állami tulajdonú földterületek értékesítéséből származó bevétel kizárólag Magyarország fejlesztésére és az állami
vagyon gyarapítására használható fel.
3. A Kormány az 1. pontban meghatározottak érdekében
a)
felhatalmazza a földművelésügyi minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében,
hogy a földrészletek értékesítésére 2015. december 31. napjáig sor kerülhessen;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2015. december 31. napjáig folyamatos
b)
felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal kösse meg az együttműködési
megállapodásokat annak érdekében, hogy azok a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet közreműködőjeként
az árveréseket lebonyolítsák;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2015. december 31. napjáig folyamatos
c)
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, gondoskodjon arról, hogy az MFB Magyar Fejlesztési Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársaság az 1. pont i) alpontjában szereplő hitelprogram részletes feltételeit
és szabályait dolgozza ki, a hitelprogramot hirdesse meg;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
d)
felhívja az érintett minisztereket, hogy az 1. pontban meghatározottak végrehajtásához szükséges
valamennyi tárgyi, személyi és anyagi feltétel biztosításáról haladéktalanul intézkedjenek;
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
azonnal
e)
felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy készítse elő a mintagazdaságként kijelölendő, tartósan állami
tulajdonban maradó földekről szóló előterjesztést.
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2015. október 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1667/2015. (IX. 21.) Korm. határozata
az állami rezsicsökkentés megvalósításához szükséges intézkedésekről
A Kormány
1. felhívja a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy – az állami rezsicsökkentés konzultációs eredményeire
figyelemmel – készítsenek kimutatást arról, hogy az állami rezsicsökkentés megvalósítása keretében megszüntetni,
vagy mérsékelni kívánt illetékek és igazgatási szolgáltatási díjak alkalmazása milyen bevételkiesést jelent;
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Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
2015. szeptember 24.
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterek közreműködésével készítsen
előterjesztést a Kormány részére az állami rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges intézkedések megtétele
érdekében;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
érintett miniszterek
Határidő:
2015. október 15.
3. felhívja a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy dolgozzák ki az állami rezsicsökkentés érdekében javasolt
hatósági eljárások vonatkozásában a tárgykör szerinti miniszteri rendeletek szükséges módosítását.
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
2015. október 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1668/2015. (IX. 21.) Korm. határozata
a Nancy Goodman Brinker által létrehozott képzőművészeti gyűjtemény állam által történő megvásárlásával
kapcsolatban szükséges kormányzati intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért a Nancy Goodman Brinker által létrehozott képzőművészeti gyűjtemény (a továbbiakban: Gyűjtemény)
állam által történő megvásárlásával;
2. felhívja
a)
a nemzetgazdasági minisztert, hogy a központi költségvetés XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos
bevételek és kiadások fejezetében gondoskodjon a Gyűjtemény megvásárlásához, Magyarországra történő
szállításához és kiállításához szükséges valamennyi forrás biztosításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a költségek felmerülésének ütemében
b)
a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján a Miniszterelnökséget
vezető miniszter közreműködésével gondoskodjon a Gyűjtemény megvásárlása szerződéses kereteinek
biztosításáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az a) alpontban foglaltak teljesítését követően azonnal
c)
az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria útján
a Gyűjtemény megvásárlását követően gondoskodjon a Gyűjtemény kiállításához szükséges logisztikai
feladatok végrehajtásáról és a Gyűjtemény állandó kiállításának helyszínéről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
d)
a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Gyűjtemény
elhelyezésül szolgáló, a budavári Dísz téren található De la Motte palota felújításához szükséges 500 millió
forint összegű forrásnak a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében történő biztosításáról,
azzal, hogy a felújítást a De la Motte palota vagyonkezelője, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ végzi el;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos
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e)

a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Gyűjtemény
kiállításának előkészítése, állandó bemutatása, fenntartása, hazai és nemzetközi promóciója fedezetére
szolgáló 10 millió forint összegű forrásnak a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében történő
biztosításáról a felmerüléstől kezdődően 10 éven keresztül, beépülő jelleggel.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos

		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1669/2015. (IX. 21.) Korm. határozata
a Csengele község külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási
célterületté nyilvánításáról
A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a Csengele község külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás
szerint 81/18, 81/19, 81/45, 81/46, 81/50 és 81/55 helyrajzi számú földrészleteket, valamint az ezen földrészletekből
a telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteket.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1670/2015. (IX. 21.) Korm. határozata
Pécs város külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a Pécs város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerint
0206/44 helyrajzi számú földrészletet, valamint az ezen földrészletből az esetleges telekalakítási eljárások jogerős
befejezését követően kialakított földrészleteket.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1671/2015. (IX. 21.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók
területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló
Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók
területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Megállapodás
(a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
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4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A Kormány a törvényjavaslat előadójának
a nemzetgazdasági minisztert jelöli ki.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 80/2015. (IX. 21.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési
megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások
eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozását követően a megállapodás
szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét az igazságügyi miniszterrel
egyetértésben haladéktalanul terjessze a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 81/2015. (IX. 21.) ME határozata
az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) Közgyűlésein történő részvételről
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a turizmusért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter előterjesztése alapján
1. egyetértek azzal, hogy az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) Közgyűlésein (a továbbiakban: közgyűlés)
Magyarország Kormányát képviselő küldöttség részt vegyen;
2. felhatalmazom a turizmusért felelős minisztert, hogy a küldöttség tagjait a külpolitikáért felelős miniszterrel
egyetértésben kijelölje;
3. felhívom a külpolitikáért felelős minisztert, hogy a küldöttség részére a közgyűlésen való részvételhez szükséges
meghatalmazási okiratot az adott közgyűlés előtt adja ki;
4. visszavonom az ENSZ Turisztikai Világszervezete (UNWTO) részes államainak közgyűlésein történő részvételről szóló
77/2009. (X. 2.) ME határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

